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 البحث الدويل ةالطلبات إىل إدار متسلتب من مك السابقو/أو التصنيف إرسال نتائج البحث 

 وراي واملكتب الأورويب للرباءاتمجهورية كمقدمة من  وثيقة

 ملخص

د لشرتاط أأنيُقرتح تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .1 ِّ دارة البحث  الطلبات تسملمكتب  يزو  اإ
أأو طلبات ) سابق طلب بشأأن بصفته مكتبا وطنياكتب ذكل امل أأجراه سابق تصنيف و/أأو أأي حبث نتاجئ ب ادلويل اخملتصة 

طار يف )أأولويهتا(  أأولويتهب يطالَب (سابقة اتحة  تامتىشطلب دويل، عىل أأن اإ النتاجئ السابقة مع القانون الوطين املنطبق  تكلاإ
 املكتب. ذكلعىل 

ع  .2 ة الاقرتاح، بعدما انقشه الفريق العامل وأأخضِّ ملراجعة أأخذت يف ، 2014 يف دورته السابعة يف عاملأول مر 
اي وأأعربت عنه من شواغل خالل ادلورة السابعة للفريق العامل وادلورة الثانية والعرشين ما طرحته الوفود من قضا احلس بان

 .2015 لجامتع الإدارات ادلولية اليت ُعقدت يف طوكيو يف فرباير

 معلومات أأساس ية

ذ تسعى .3  يفشهرا  11 أأشهر أأو 10دون  الفرتة تكلالفحص، يُتوقع أأن تنخفض  فرتةاإىل خفض عديدة وطنية ماكتب  اإ
سيُتاح يف املس تقبل ف اترخي الأولوية،  من شهرا   16يف غضون  عادةالبحث ادلويل  ه ينبغي اس تكاملومبا أأن. املس تقبل القريب

بطلب أأو طلبات من أأرسها، يف موعد البحث  اخلاص املبكرعدد مزتايد من الطلبات ادلولية اليت تتضمن نتاجئ البحث 
دارة البحث ادلويل كذكل. قدبأ راء مكتوبة  حياانأأ تقارير البحث الوطين  تُشَفعادلويل. و  ىل أأن  جتدر الإشارة، وأأخريا تفيد اإ اإ

جراء البحث ادلويلخصص املكتب الوطين لأرسها رموز  الطلبات ادلولية اليت  .أأصبحت متداوةل أأيضا تصنيف قبل اإ
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رسال نتاجئ البحث لإ  ترتيبأأي  عىل عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتملالإجراءات احلالية  تنصل  ومع ذكل، .4
دارة املذكورةالتصنيف  أأو ىل اإ ح أأن يكون مكتب الإيداع الأول، أأي املكتب الوطين البحث ادلويل اإ . ويف حالت عدة، يُرجَّ

رسال  تسملمكتب  اذلي يؤدي دوراذلي جيري البحث و/أأو التصنيف قبل مرحةل البحث ادلويل، هو  الطلبات. وينبغي اإ
ذا لسابقني البحث والتصنيف انتاجئ  دارة البحث ادلويل اإ ىل اإ اذلي يطبقه مكتب تسمل  مع القانون الوطين امتىشاكن ذكل ياإ

ذا الطلبات رسال اكن مسموحا ذلكل امل ، أأي اإ ىل مكتب أ خر.تكل ال كتب ابإ  نتاجئ اإ

 الاقرتاح

لهيا  سابقأأن يقدموا نتاجئ حبث  طلباتملودعي ال  جيوز حاليا .5 بحث ادلويل مبوجب اسرتداد رمس ال لامت  ليُستند اإ
ومثة (. 1.41و 3.16بطلبات قد يطالَب بأأولويهتا )القاعداتن  املذكورةوتتعلق نتاجئ البحث . )اثنيا(12.4و 12.4القاعدتني 

لهيا  يُستندولكن ل نتاجئ حبث تتعلق بطلبات طولب بأأولويهتا  أأيضا الإجراء املنصوص عليه يف سرتداد. و الاطلب يف اإ
جراء يرك زه )اثنيا(12 القاعدة ىل أأنه ل يُقرتح يف هذه عىل  و اإ  رشوطتعديل  الوثيقةمودع الطلب. وجتدر الإشارة اإ

منا يُقرتح تعديل . )اثنيا(12 القاعدةهيا يف لالاسرتداد احلالية املنصوص ع احلالية بغية حتديد الواثئق املتعلقة  )اثنيا(12 القاعدةواإ
يداعها دلى مكتب  سابقحبث بأأي  دارة البحث ادلويل، يف حال طلبت ذكل من املودع.  تسملوالواجب اإ الطلبات ودلى اإ

م نتاجئ  وكقاعدة عامة، ينبغي دامئا ىل  السابقالبحث أأن تقدَّ م الطلبات  تسملمكتب اإ مشفوعة  ابلطلب ادلويل، وأأن يقدَّ
دارة البحث ادلويل ىل لغة تقبلها اإ ىل اللغة ذاهتا السابقالبحث أأو ترمجة نتاجئ  ،الطلب السابق وترمجته اإ ما ،اإ ىل  اإ مكتب اإ

دارة البحث ادلويل مبارشة أأو بناء عىل طلب الطلبات  تسمل ىل اإ  الإدارة. تكلأأو اإ

دراج قاعدتنيالطلبات.  تسملز أأكرث عىل مكتب عىل حل يرك   احلاليةول تنص الالحئة التنفيذية  .6  ذلا يُقرتح اإ
دارة البحث ادلويل، قدر الإماكن، نتاجئ أأي  تراعي أأن تشرتطان )حمك "اشرتاطي"( )اثنيا(23و 2.41 جديدتني حبث اإ

دارة دولية أأو مكتبا وطنياأأجر  سابق ذا أأجرى مكتب(. ومبوجب هاتني القاعدتني اجلديدتني، ته )بصفهتا اإ البحث  ذكلأ خر  اإ
دارة البحث ادلويل أأو أأتيحت السابقني الطلبات نتاجئ البحث والتصنيف  تسملوأأرسل مكتب  السابق ىل اإ النتاجئ  تكلاإ

دارة ل دارة ادلولية أأن تراعي تكل النتاجئ يف البحث ادلويل. وسزييد ذكل فس  ، تقبلها بشلك وطريقةالإ عدد نتاجئ من يجوز لالإ
 لإدارات البحث ادلويل. ةاملتاح السابقالبحث 

دارة البحث ادلويل مبوجب  .7 ىل اإ ( عدد من الأوجه )ج1)اثنيا(12 القاعدةويشوب النظام احلايل لإرسال نتاجئ البحث اإ
ىل مودعي الطلبات. السلبي ذ ذكل النظام ليس أ ليا أأولها أأنو ة ابلنس بة اإ مودع الطلب وتسديد  من الامتسا رصحيا يقتيض اإ

داري لبعض ماكتب  طلب لزمة لتقدمي اليت قد تكون رسال مجيع الواثئق ابإ  اثنهيا أأنه ل يقيضو الطلبات. تسملرمس اإ
س امي ترجامت نتاجئ البحث والطلب السابق الذلين جيوز  ول ،دارة البحث ادلويللإ  يدة أأيضاتكون مف  قد سرتداد واليتالا

)ل ميكن ملودع الطلب أأن يودع أأي من الواثئق  "3"و "2")ب(1)اثنيا(12 القاعدة مبوجب املإدارة البحث ادلويل طلهب
ن اكنت متاحة1)اثنيا(12 القاعدةاملذكورة يف  ىل تقدميها  فقد يُدعىوعليه،  (.دليه )ب( دلى املكتب ادلويل واإ مودع الطلب اإ

دارة البحث ادلويل مبوجب  ىل اإ ىل مكتب يف حني ميكنه )ب( 1)اثنيا(12 القاعدةمبارشة اإ  قبل ذكل. اتالطلب تسملتقدميها اإ

رسال الواثئق من  من مثو  .8  337 والبند 1)اثنيا(12 القاعدةيُقرتح تبس يط النظام من خالل نقل مجيع الأحاكم املتعلقة ابإ
ىل يمن التعلاميت الإدار  رسال الواثئق من مكتب تصبح ، حبيث 1)اثنيا(23 القاعدةة اإ الطلبات  تسملمجيع الأحاكم املتعلقة ابإ

دارة البحث ادلويل  ىل اإ م طلب بناء عىل اإ طار قاعدة واحدة. 12 القاعدةمبوجب يقدَّ ضافة اإىل ذكل، )اثنيا( مدرجة يف اإ واإ
دارة البحث ادلويل اخملتصة نتاجئ  تسملعىل أأن يرسل مكتب  2)اثنيا(23 اجلديدة القاعدةستنص  ىل اإ البحث الطلبات اإ

ذا اكنت متو  السابقالتصنيف  و/أأو رسال  يف اترخي فرةااإ ما لأن مودع الطلب  صورةاإ دارة البحث ادلويل )اإ ىل اإ البحث اإ
ىل زايدة عدد احلالت اليت تارخيذكل ال قبل الطلبات  مكتب تسملقدهما وقت الإيداع أأو لأهنا توافرت دلى  (. وهيدف ذكل اإ

رسالالطلبات  تسململكتب  فهياميكن   النتاجئ. تكل اإ
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ع و  .9 ة الاقرتاح، بعدما انقشه الفريق العامل أأخضِّ  2014يف دورته السابعة يف عام لأول مر 
ه من شواغل خالل ما طرحته الوفود من قضااي وأأعربت عن أأخذت يف احلس بانملراجعة ، (PCT/WG/7/27 الوثيقة)

 2015 ادلورة السابعة للفريق العامل وادلورة الثانية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية اليت ُعقدت يف طوكيو يف فرباير
ىل  54 والفقرات PCT/MIA/22/4 الوثيقة)انظر  يف مرفق  تكل ادلورة، الواردرئيس من ملخص  58اإ
 .(PCT/WG/8/2 الوثيقة

ىل ، أأل من املفرتض، مبدئياو  .10 ضايف كبري فرض يؤدي الإجراء اجلديد اإ الطلبات. حفيامث تتوافر  تسملماكتب  عىلعبء اإ
املكتب بوصفه مكتب الإيداع الأول  ذكللأهنا صدرت عن سابق، و/أأو تصنيف حبث الطلبات نتاجئ  تسملدلى مكتب 

لهيا وهو لأنه يتس ىن  أأو رفاق  ميكنمس تعد لس تخراهجا، هل النفاذ اإ دارة البحث البحث املرسَ  تاجئ بصورةالن  تكلاإ ىل اإ ةل اإ
ادلويل اخملتصة بأأي صيغة تامتىش مع املرفق واو من التعلاميت الإدارية. ولكن مراعاة  للشواغل اليت ُأعرب عهنا خالل ادلورة 

زاءالثانية والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية  ضايف ع اإ لقاء عبء اإ الاقرتاح  روجع، الطلبات تسملىل عاتق ماكتب احامتل اإ
ضافة اإىل ذكل، ميكن .أأم ل النتاجئ تكلرسال ابإ قرار اختاذ حرية املعين الطلبات  تسملمكتب  ملنح يف املس تقبل القريب  واإ

دارات البحث ادلويل من خالل املكتب ادلويل )خدمة  ىل اإ أأمتتة هذا الإجراء بفضل التنفيذ التدرجيي لإرسال نسخ البحث اإ
منا و السابق و/أأو التصنيف البحث (. وفضال  عن ذكل، لن يتعني ترمجة نتاجئ eSearchCopy –ية نسخ البحث الإلكرتون  اإ

رسميكن  تتسم و  السابق مؤمتتة نسبياو/أأو التصنيف البحث املعلومات يف نتاجئ الها كام يه بلغهتا الأصلية. وبشلك عام ترد اإ
عن رأأي  النصوص املستشهد هبا، فضالقامئة عىل الأقل أأو  قالسابالبحث تقرير  السابقالبحث . ويُقصد بنتاجئ بوضوح اكف

ن  السابقالبحث  دارة البحث ادلويل بأأي نتاجئ تصنيف سابق ، ترح ِّ وأأخريا .ُوجداإ ىل التصنيف التعاوين  ستندي ب اإ اإ
ىل  أأو ، عىل الأفضل،للرباءات طار التعلاميتالتصنيف ادلويل للرباءاتاإ الإدارية  . وميكن مواصةل توضيح الإجراء يف اإ

 الرباءات. تسملاكتب املبادئ التوجهيية اخلاصة مب أأو

ىل  ونظرا .11 اتحةالقوانني الوطنية بشأأن  بنياملوجودة الاختالفات اإ ، يُقرتح غري املنشورةاملعلومات املتعلقة ابلطلبات  اإ
اتحة خيار  رسال نسخ  تسمل" ملاكتب الرفض"تطبيق حمك اإ ذا اكن اإ رسال السابق صنيف أأو الت البحث نتاجئ الطلبات اإ أأو اإ

ذن( دون احلصول عىل يف شلك تقرير حبث اكمل مثال) يف شلك معنيالنتاجئ  تكل مع القانون  متعارضامودع الطلب  اإ
 )د( املقرتحة(.2)اثنيا(23 القاعدةالطلبات )انظر  تسملمكتب  اذلي يطبقهالوطين 

داالعمل  عبءيف خفض  املذكورةنتاجئ البحث و/أأو التصنيف  ستسهمو  .12 تعزيز من خالل  رات البحث ادلويليف اإ
ن أأيضا  و  ،تساق بني تقرير البحث ادلويل ونتاجئ الفحص خالل املرحةل الوطنيةالا جودة تقارير البحث ادلويل.  قد حتس ِّ

ضافة ىل  واإ ىل استيفاء  اجلديدة هذه اخلاصية زايدة فعالية معلية البحث، س تدمعاإ دارات البحث ادلويل الرامية اإ  هلاملُ هجود اإ
دة الزمنية  لك من . وهكذا تعم فائدة هذا التدبري عىل A1 والهدف العام املمتثل يف ضامن منشورات 42 القاعدةمبوجب املُحد 

 .ومس تخديم النظام ماكتب تسمل
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 اعتبارات اإضافية

دارة البحث ادلويل من نتاجئ البحث والتصنيف  .13 ة املعنية بناء املطالبة ابلأولوي السابقني حىت يف حال حسبتس تفيد اإ
ضافة اإىل ذكل، و . 3)اثنيا(90 القاعدةعىل  يداع و اإ دلى املكتب ادلويل، فاإن الإجراء املطالبة ابلأولوية حسب مبا أأنه ميكن اإ

رسال نتاجئ البحث ونتاجئ التصنيف مبوجب  تسملالأبسط والأكرث فعالية هو مطالبة مكتب   )اثنيا(23 القاعدةالطلبات ابإ
 تسملاكتب اخلاصة مبملبادئ التوجهيية يف ا ه املسأأةلمسحوبة. وينبغي توضيح هذخيص مطالبة بأأولوية فامي كذكل املقرتحة 
 .الطلبات

ىل النظر يف  .14 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 .الاقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بش  أأن الرباءاتالتعديالت املقرتح اإ

 احملتوايت

12 القاعدة
(  اثنيا)

 – السابق الطلب وعن السابق البحث نتاجئ عن صورة سابق ببحث تتعلق واثئق الطلب مودع تقدمي 

 6 ................................................................................................................................................ الرتمجة

12
(اثنيا)

مت عريضة حال يف سابق ببحث تتعلق واثئق الطلب مودع تقدمي    1  نتاجئ عن صورة12.4 القاعدة مبوجب قد ِّ
 6 ............................................................................................ الرتمجة - السابق الطلب وعن السابق البحث

دارة طلب   2(اثنيا)12 مت عريضة حال يف سابق ببحث تتعلق واثئق عىل احلصول ادلويل البحث اإ  مبوجب قد ِّ
 7 .................................................................................................................................... 12.4 القاعدة

23 القاعدة
(  اثنيا)

رسال   8 ........................................................................... سابق تصنيف أأو ببحث تتعلق واثئق اإ

رسال   1(اثنيا)23 مت عريضة حال يف سابق ببحث تتعلق واثئق اإ  8 ................................... 12.4 القاعدة مبوجب قد ِّ

رسال   2(اثنيا)23  8 ...................................... 2.41 القاعدة لأحاكم وفقا سابق تصنيف أأو/و ببحث املتعلقة الواثئق اإ

 10 ........................................................................................................ سابق حبث نتاجئ مراعاة   41 القاعدة

مت عريضة حال يف سابق حبث نتاجئ مراعاة   1.41  10 .................................................. 12.4 القاعدة مبوجب قد ِّ

 10 ................................................................................. الأخرى احلالت يف سابق حبث نتاجئ مراعاة   2.41
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12 القاعدة
  )اثنيا(

 
 سابقتقدمي مودع الطلب واثئق تتعلق ببحث 

 الرتمجة –وعن الطلب السابق  صورة عن نتاجئ البحث السابق

12
)اثنيا(

م عريضةيف حال  سابقواثئق تتعلق ببحث  تقدمي مودع الطلب    1 صورة عن نتاجئ 412.عدة القا مبوجب تقد ِّ
 الرتمجة -البحث السابق وعن الطلب السابق 

دارة البحث12.4 المتس املودع، بناء عىل القاعدةيف حال   )أأ( ادلويل نتاجئ حبث ساابق أأجرتاه الإدارة  ، أأن تراعي اإ
نه يتعني عىل املودع، رشط مراعااة أأ  دارة أأخرى للبحث ادلويل أأو أأجراه مكتب وطين، فاإ )ب(  حااكم الفقارات مانذاهتا أأو اإ

ىل )د( ىل )و(اإ ىل مكتب )ج( اإ م اإ الطلبات مع الطلب ادلويل صورة عن نتاجئ البحث الساابق أأاي اكن الشالك  تسمل، أأن يقد 
هما به املكتب املعين )مثال، بشلك تقرير البحث أأو قامئاة حبااةل التقنياة الصاناعية الساابقة  ا به الإدارة املعنية أأو قد  اذلي قدمهت 

 شهد هبا أأو تقرير الفحص(.املست 

ىل تقادمي ماا يايل  )ب( ىل )و(، أأن تادعو املاودع اإ جيوز لإدارة البحث ادلويل، مع مراعاة أأحاكم الفقرات مان )ج( اإ
 يف غضون همةل تكون معقوةل حسب ظروف احلال:

 صورة عن الطلب السابق املعين؛ "1"

دارة  "2" البحاث ادلويل، ترمجاة للطلاب الساابق يف حال اكن الطلب السابق حمررا بلغة ل تقبلهاا اإ
 بلغة تقبلها تكل الإدارة؛

دارة البحاث ادلويل، ترمجاة لااتكل  "3" يف حاال اكنات نتااجئ البحاث الساابق حمااررة بغاةل ل تقبلهاا اإ
 النتاجئ بلغة تقبلها تكل الإدارة؛

 صورة عن أأية وثيقة مستشهد هبا يف نتاجئ البحث السابق. "4"

ىل الفقرة )أأ( من القاعدةالفقر  نُقل نص مالحظة:] 12 ة )ب( اإ
)اثنيا(

 اجلديدة املقرتحة أأدانه.[ 2

 الطلباات، جااز للماودع أأن تسامليف حال أأجرى البحث السابق املكتب ذاته اذلي يعمل بصفته مكتبا ل   )ج()ب(
عداد تسمليعرب عن رغبته يف أأن يتوىل مكتب  لهياا يف الصور الصورة  الطلبات اإ " 1فقارات )أأ( و)ب("الالفقارة )أأ( املشار اإ

م ذكل الالاامت  يف العريضاة وجياوز " 4و" هما املودع نفسه. ويتعني أأن يقدَّ دارة البحث ادلويل، بدل من أأن يقد  ىل اإ رسالها اإ واإ
  الطلبات أأن يفرض دفع رمس هل وحلسابه نظري ذكل الالامت .تسململكتب 

دارة البحث ادلويل ذاهت  )د()ج( دارة يف حال أأجرت البحث السابق اإ ا، أأو أأجراه املكتب ذاته اذلي يعمل بصافته اإ
لهياااملشااار أأو الرتمجاة للبحاث ادلويل، فاال يُشارتط تقادمي الصاورة  لاهيام  اإ بنااء عاىل تااكل الفقارتني )أأ( و)ب( )أأ(  الفقارةيف اإ

 .الفقرتنيالفقرة

ا ذاتاه الطلاب اذلي   " مفاده أأن الطلب ادلويل هاو ذاتاه أأو أأساسا2"4.12يف حال تقدمي بيان وفقا للقاعدة  )ه(
ل أأناه ماودع بلغاة أأخارى، فاال يُشارتط  بشأأنه البحث السابق أأو أأن الطلب ادلويل هو ذاته أأو أأساسا ذاته الطلب السابق اإ

لهيام يف الفقرتني )ب("  " بناء عىل تكل الفقرتني.2" و"1تقدمي الصورة أأو الرتمجة املشار اإ

ىل الفقرة )ج( نُقل نصمالحظة: ] 12 من القاعدة الفقرة )ه( اإ
)اثنيا(

 اجلديدة املقرتحة أأدانه.[ 2
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 ، اتبع[1)اثنيا(12 ]القاعدة

لهيا املشار  أأو الرتمجة يف حال اكنت الصورة  )و()د( لهيام اإ كتاب مل متااحتني متاحاة  الفقرتني )أأ( و)ب(الفقرة )أأ(يف اإ
، أأو بشالك وثيقاة أأولوياة ماثال مان مكتباة ر ياة ،تقبلهامتقبلها دارة البحث ادلويل ابلشلك والطريقة اليت لإ  تسمل الطلبات أأو

 .الفقرتني.الفقرةبناء عىل تكل  أأو الرتمجة واكن املودع يبني  ذكل يف العريضة، فال يُشرتط تقدمي الصورة

12
)اثنيا(

دارة البحث ادلويل احلصول عىل واثئق تتعلق ببحث    2 م عريضةيف حال  سابقطلب اإ  12.4 مبوجب القاعدة تقد ِّ

ىل )و(الفقرتني )ب( و)ج(وز لإدارة البحث ادلويل، مع مراعاة أأحاكم جي)أأ(   ، أأن تادعو املاودع الفقرات من )ج( اإ
ىل تقدمي ما ييل يف غضون همةل تكون معقوةل حسب ظروف احلال:  اإ

 صورة عن الطلب السابق املعين؛ "1"

دارة البحاث ادلويل، "2" ترمجاة للطلاب الساابق  يف حال اكن الطلب السابق حمررا بلغة ل تقبلهاا اإ
 بلغة تقبلها تكل الإدارة؛

دارة البحاث ادلويل، ترمجاة لااتكل  "3" يف حاال اكنات نتااجئ البحاث الساابق حمااررة بغاةل ل تقبلهاا اإ
 النتاجئ بلغة تقبلها تكل الإدارة؛

 صورة عن أأية وثيقة مستشهد هبا يف نتاجئ البحث السابق. "4"

12 عدةالفقرة )أأ( من القا نُقل نص مالحظة:]
)اثنياا(

12اجلديدة املقرتحاة مان الفقارة )ب( مان القاعادة  2
)اثنياا(

احلالياة الاواردة  1
دخال بعض التعديالت الطفيفة.[  أأعاله مع اإ

دارة  سابق حال أأجرت البحث ال يف  )ب( دارة البحث ادلويل ذاهتاا، أأو أأجاراه املكتاب ذاتاه اذلي يعمال بصافته اإ اإ
لهيام يف الفقرة )أأ( متاحتني لإدارة البحاث ادلويل ابلشالك والطريقاة الايت أأو ال الصورةأأو اكنت البحث ادلويل،  رتمجة املشار اإ

لهيام يف الفقر  )أأ( بناء عاىل  ةتقبلهام، مثال من مكتبة ر ية أأو بشلك وثيقة أأولوية، فال يُشرتط تقدمي الصورة أأو الرتمجة املشار اإ
 .تكل الفقرة

" مفاده أأن الطلب ادلويل هو ذاته أأو أأساساا ذاتاه الطلاب اذلي   2"12.4يف حال تقدمي بيان وفقا للقاعدة   )ج(
ل أأناه ماودع بلغاة أأخارى، فاال يُشارتط  بشأأنه البحث السابق أأو أأن الطلب ادلويل هو ذاته أأو أأساسا ذاته الطلب السابق اإ

لهيام يف   كل الفقرتني.بناء عىل ت" 2" و"1)ب("" 2" و"1الفقرتني )أأ("تقدمي الصورة أأو الرتمجة املشار اإ

12 الفقرة )ج( من القاعدة نُقل نصمالحظة: ]
)اثنيا(

12اجلديدة املقرتحاة مان الفقارة )ه( مان القاعادة  2
)اثنياا(

احلالياة الاواردة  1
دخال بعض التعديالت الطفيفة.[  أأعاله مع اإ
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23 القاعدة
  )اثنيا(

 
رسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف  سابق اإ

23
)اثنيا(

رسال واثئق تتعلق   1 م عريضةيف حال  سابقببحث  اإ  12.4 مبوجب القاعدة تقد ِّ

دارة البحث ادلويل، الطلبات  يرسل مكتب تسمل  )أأ( ىل اإ لهياا يف  صاورةالبحث، أأي  صورة معاإ أأو ترمجاة مشاار اإ
12القاعدتني 

)اثنيا(
12)أأ( و1

)اثنيا(
 عاىل أأن 12.4 بشاأأنه مبوجاب القاعادة عريضاةقدم ماودع الطلاب  سابق)أأ( وتتعلق ببحث 2

 أأو الرتمجة الرشوط التالية: الصورة تكل تس تويف

ىل مكتب تسمل "1"  مع الطلب ادلويل؛الطلبات  تقدمي مودع الطلب لها اإ

ىل الإدارة ادلولية؛الطلبات  تسملالامت  مودع الطلب من مكتب  "2" رسالها اإ عدادها واإ  اإ

للقاعادة  تباة ر ياة وفقاابلهام، ماثال مان مك ق بشلك وطريقة ي الطلبات  تسمل مكتبدلى  هاتوافر  "3"
12

)اثنيا(
 .)د(1

دارة البحث ادلويل أأيضاالطلبات  رسل مكتب تسملي  )ب( ىل اإ نيف ن نتاجئ أأي تصا صورة ع ،البحث صورة مع ،اإ
ن اكنت متوافرة فعال ،سابق أأجراه هذا املكتب لهياا يف القاعادة  اإ ن مل تكن مدرجة يف صورة نتاجئ البحاث الساابق املشاار اإ واإ

 .أأ()1)اثنيا(12

23
)اثنيا(

رسال الواثئق املتعلقة ببحث    2  2.41 وفقا لأحاكم القاعدة سابق أأو تصنيفو/اإ

طلب دويل بأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى املكتب ذاته ، عندما يطالَب يف 2.41 لأحاكم القاعدة وفقا  )أأ(
الطلاب الساابق أأو صانَّف ذكل يتعلاق با ابقساا حبثاقد أأجرى املكتب  ذكليكون و الطلبات  تسملا ل بصفته مكتباذلي يعمل 

دارة البحث ادلويلالطلبات  الطلب السابق، يرسل مكتب تسمل ذكل ىل اإ صاورة  ،صاورة البحاثماع  ،مبوجب الفقرة )ج( اإ
حباث أأو قامئاة حبااةل )ماثال، بشالك تقريار أأاي اكن الشلك اذلي تكون متاحة به دلى املكتاب املعين سابقعن نتاجئ البحث ال 

ن  ،ن نتااجئ أأي تصانيف ساابق وضاعه املكتابصاورة عا، و حفاص(السابقة املستشهد هباا أأو تقريار الصناعية التقنية  اكنات اإ
دارة البحث ادلو  الطلبات. وجيوز كذكل ملكتب تسملمتوافرة فعال ىل اإ ضاافية تتعلاق ببحاث أأن يرسل اإ  ساابقيل أأي واثئق اإ

جراء البحث ادلويل. تكليدة ل يعتربها مف و   الإدارة لأغراض اإ

عندما يطالَب يف طلاب دويل  تبديل، تطبَّق الفقرة )أأ( مع ما يلزم من الطلبات سب اختيار مكتب تسملح   )ب(
يكاون ذكل و  ،الطلباات تساملل  ابأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى مكتب خيتلف عن املكتب اذلي يعمال بصافته مكتبا

البحااث  ذكلتكاون نتاااجئ الطلااب السااابق، و  ذكلف صانَّ الطلااب السااابق أأو ذكل يتعلااق با اسااابق املكتاب قااد أأجاارى حبثاا
 قبلهام، مثال من مكتبة ر ية.ي طريقة بشلك و الطلبات  متاحة ملكتب تسملالسابق تصنيف ال  أأو

دارة البحاث ادلويل ذاهتاا، أأو أأجاراه املكتاب  ساابقل تطبَّق الفقراتن )أأ( و)ب( يف حال أأجرت البحاث ال   )ج( اإ
دارة ذا  ذاته اذلي يعمل بصفته اإ الساابق أأو التصانيف البحاث  صاورة عانباأأن الطلبات  مكتب تسمل عملللبحث ادلويل أأو اإ

 دارة البحث ادلويل ابلشلك والطريقة اليت تقبلهام، مثال من مكتبة ر ية.لإ متاحة 
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 ، اتبع[2)اثنيا(23]القاعدة 

رسال حاليف  )د( لهيا  صورال اكن اإ رساليف الفقرة )أأ( أأو املشار اإ لهياا ب  صورال تكل اإ شلك معني اكلأشاكل املشاار اإ
ذن ماودع الطلاب  يف الطلباات  مكتاب تسامل عاىل نطباقماع القاانون الاوطين امل  متعارضاايف الفقرة )أأ( دون احلصاول عاىل اإ

رسال الفقرة ع تكلق تطبَّ  ، ل]التارخي[ رسال  صورال تكلىل اإ خيص أأي طلب دويل فامي  املعينابلشلك املعني  صورال تكلأأو اإ
ذن مودع الطلب ظل  طاملا الطلبات املذكور  مكتب تسملأأودع دلى   بلِّا أأن ي  رشطالقانون،  ذكلمع  امتعارضالإرسال دون اإ

ة هباذا الشااأأن ملتساا  املعلوماات امل دلويل ااملكتاب  نرشااتاارخي[. وي ال باذكل يف موعاد أأقصاااه ] املكتاب املاذكور املكتااب ادلويل
 اجلريدة يف أأقرب فرصة. يف

ذا"  بدل" حاليف ل هذه الفقرة بعبارة "يُقرتح اس هتال مالحظة:]   الطلباتتب تسملماك تزويدبغية  اس تخداما الأش يعمن "اإ
ن منعت حىت  ،ملرونة الالزمة لإرسال ومجوعة حمدودة من املعلومات يف احلالت اليت تسمح فهيا القوانني الوطنية بذكلاب واإ

 لاكمل.[ابتوفري تقرير البحث 
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   41 القاعدة
 مراعاة نتاجئ حبث سابق

م عريضةيف حال مراعاة نتاجئ حبث سابق    411.  12.4 القاعدة بمبوج تقد ِّ

دارة البحااث ادلويل نتاااجئ حبااث سااابق وامتثاال لأحاااكم 12.4يف حااال الاامتس املااودع، وفقااا للقاعاادة  ، أأن تراعااي اإ
12 القاعدة

)اثنيا(
1: 

دارة البحاث ادلويل ذاهتاا أأو أأجاراه املكتاب ذاتاه اذلي يعما "1" ل بصافته وأأجرت البحث السابق اإ
جراء البحث ادلويل؛ دارة البحث ادلويل أأن تراعي يف حدود الإماكن تكل النتاجئ عند اإ دارة للبحث ادلويل، فاإن عىل اإ  اإ

دارة أأخاارى للبحااث ادلويل أأو أأجااراه مكتااب غااري ذا  اذلي يعماال  "2" وأأجاارت البحااث السااابق اإ
دارة للبحث ادلويل، جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي تكل جراء البحث ادلويل.بصفته اإ   النتاجئ عند اإ

 يف احلالت الأخرى سابقمراعاة نتاجئ حبث    2.41

دارة البحاث ادلويل ذاهتاا أأو بشاأأنه  تأأولوياة طلاب ساابق أأو أأكارث أأجار بيف حال طولب، يف طلاب دويل،   )أأ( اإ
دارة للبحث ادلويلأأجرى بشأأنه  دارة البحاث ادل تعني، حبثا سابقا املكتب ذاته اذلي يعمل بصفته اإ  قادرويل أأن تراعاي عاىل اإ

جراء البحث ادلويل.  الإماكن تكل النتاجئ عند اإ

دارة البحث ادلويل  الطلبات تسمليف حال أأرسل مكتب   )ب( ىل اإ أأو تصانيف  ساابقنتااجئ أأي حباث  صورة عناإ
23 سابق مبوجب القاعدة

)اثنياا(
دارة ادلولية ابلشلك والطريقة المتاحة  الصورة)أأ( أأو )ب( أأو اكنت هذه 2 لايت تقابلهام، ماثال الإ

جراء البحث ادلويل. تكلمن مكتبة ر ية، جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تراعي   النتاجئ عند اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


